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Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji do 
Parlamentu Europejskiego i Rady „Plan działania zakładający poprawę skuteczności walki 

z oszustwami podatkowymi i uchylaniem się od opodatkowania” 

COM(2012) 722 final 
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Sprawozdawca: Petru Sorin DANDEA 

Dnia 12 marca 2013 r. Komisja, działając na podstawie art. 304 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europej
skiej, postanowiła zasięgnąć opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie 

komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady „Plan działania zakładający poprawę skuteczności walki 
z oszustwami podatkowymi i uchylaniem się od opodatkowania” 

COM(2012) 722 final. 

Sekcja ds. Unii Gospodarczej i Walutowej oraz Spójności Gospodarczej i Społecznej, której powierzono 
przygotowanie prac Komitetu w tej sprawie, przyjęła swoją opinię 4 kwietnia 2013 r. 

Na 489. sesji plenarnej w dniach 16, 17 i 18 kwietnia 2013 r. (posiedzenie z 17 kwietnia) Europejski 
Komitet Ekonomiczno-Społeczny stosunkiem głosów 169 do 1 – nikt nie wstrzymał się od głosu – przyjął 
następującą opinię: 

1. Wnioski i zalecenia 

1.1 EKES opowiada się za planem przedstawionym przez 
Komisję i popiera jej wysiłki na rzecz znalezienia konkretnych 
rozwiązań w celu zmniejszenia oszustw podatkowych i uchy
lania się od opodatkowania. Prawdziwy postęp możliwy jest 
jedynie wówczas, jeśli państwa członkowskie postanowią 
zwrócić większą uwagę na zwiększenie skuteczności służb 
podatkowych, przyznając na ten cel wystarczające zasoby 
ludzkie i finansowe, i zapewnią ich lepszą koordynację. 

1.2 EKES zaleca Komisji i Radzie, by włączyły do dorocznej 
analizy wzrostu i semestru europejskiego kwestie oszustw 
podatkowych i unikania opodatkowania oraz agresywnego 
planowania podatkowego, a także by wdrożyły konkretne 
środki zwalczania tych zjawisk, tak by zapewnić postępy 
w zakresie płacenia i ściągania podatków, sprawić by były 
one sprawiedliwsze, poprawić redystrybucję i sprawniej zwal
czać ubóstwo. 

1.3 EKES z zadowoleniem przyjmuje propozycję Komisji, by 
wpisywać na czarną listę państwa, które działając w rajach 
podatkowych, nie przestrzegają zasad dobrych rządów w 

dziedzinie opodatkowania, i postuluje, by wspólne kryteria 
pozwalające na identyfikację tych państw i terytoriów zostały 
ustalone na poziomie europejskim, tak by uniknąć różnic w ich 
stosowaniu na poziomie krajowym. Na czarną listę należałoby 
wpisywać nie tylko państwa trzecie, lecz powinna ona dotyczyć 
również terytoriów lub jurysdykcji należących do państw człon
kowskich, a także przedsiębiorstw, które działają w tych stre
fach. 

1.4 Zdaniem Komitetu Komisja mogłaby uzupełnić wnioski 
dotyczące wpisywania na czarną listę o kary dla przedsię
biorstw, polegające na przykład na ich wykluczaniu z zamówień 
publicznych lub pozbawianiu ich finansowania unijnego lub 
pomocy państwa. 

1.5 EKES uważa, że agresywne planowanie podatkowe, 
powodując erozję podstawy opodatkowania, a w konsekwencji 
zmuszając państwa członkowskie do podnoszenia poziomu 
opodatkowania, stanowi samo w sobie praktykę niemoralną, 
która poważnie wpływa na funkcjonowanie rynku wewnętrz
nego, zniechęcając do prawidłowej konkurencji między przed
siębiorstwami ogólnie, a zwłaszcza między małymi i średnimi 
przedsiębiorstwami, a także burzy sprawiedliwość systemu
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podatkowego wobec podatników. Biorąc pod uwagę złożony 
charakter tego zjawiska, konieczne jest dostatecznie jasne spre
cyzowanie wniosków Komisji dotyczących ogólnej zasady zwal
czania nadużyć oraz zdefiniowanie pojęcia „sztucznych” 
dwustronnych porozumień, tak by można je było z łatwością 
stosować we wszystkich państwach członkowskich. 

1.6 EKES docenia znaczenie starań Komisji o wynegocjowanie 
umów między państwami ościennymi a UE dotyczących 
dobrych rządów w dziedzinie opodatkowania. Zaleca, aby 
Rada upoważniła Komisję do prowadzenia tych negocjacji, 
gdyż te środki mogą się okazać niezwykle użyteczne do walki 
z oszustwami podatkowymi i uchylaniem się od płacenia podat
ków. 

1.7 EKES zaleca, by Komisja i państwa członkowskie konty
nuowały zadanie polegające na uproszczeniu i ujednoliceniu 
istniejących ram prawnych, zarówno na poziomie europejskim, 
jak i na poziomie poszczególnych państw. Uproszczone 
i bardziej zharmonizowane ramy prawne w dziedzinie opodat
kowania, które zagwarantują sprawiedliwe opodatkowanie, 
uzupełnione o nowoczesne narzędzia informatyczne w celu 
weryfikacji, kontroli i wymiany danych, pozwoliłyby znacząco 
zmniejszyć możliwość popełniania oszustw podatkowych 
i uchylania się od opodatkowania. 

1.8 EKES zaleca Komisji, Radzie i Parlamentowi Europej
skiemu zniechęcać państwa członkowskie do utrzymywania 
między sobą dużych różnic w poziomie opodatkowania, 
bezpośredniego lub pośredniego, ponieważ sprzyja to konku
rencji podatkowej. 

1.9 EKES z zadowoleniem przyjmuje decyzję Komisji doty
czącą przeanalizowania możliwości wprowadzenia europej
skiego systemu TIN. EKES ponawia już sformułowaną w wielu 
swoich opiniach prośbę do państw członkowskich o zharmoni
zowanie systemu opodatkowania pośredniego. Zachęca Komisję 
do sporządzenia wniosków w tej dziedzinie. Takie ujednolice
nie, równolegle do wprowadzenia europejskiego systemu TIN, 
pozwoliłoby znacząco zmniejszyć oszustwa podatkowe typu 
„znikający podmiot gospodarczy”. 

2. Wstęp 

2.1 Oszustwa podatkowe i uchylanie się od opodatkowania, 
ale także uchylanie się od opodatkowania poprzez stosowanie 
metody agresywnego planowania podatkowego napędzają 
rosnące nierówności wywołane kryzysem gospodarczym 
i programami oszczędnościowymi. Stanowią też poważne 
zagrożenie dla państw członkowskich UE, które starają się 
zapewnić skuteczne działania systemów podatkowych w celu 
zapewnienia środków finansowych na służby użyteczności 
publicznej, redystrybucję bogactwa oraz zwalczanie ubóstwa, 
unikając jednocześnie konkurencji podatkowej między 
państwami członkowskimi a państwami trzecimi. Ocenia się, 
że skala finansowa strat ponoszonych z tego tytułu przez 
państwa członkowskie przekracza 1 000 miliardów euro rocz
nie ( 1 ). 

2.2 Dnia 2 marca 2012 r. Rada Europejska wezwała Radę 
i Komisję Europejską do przygotowania konkretnych środków 
w celu zwalczania oszustw podatkowych i uchylania się od 
opodatkowania. 

2.3 W czerwcu 2012 r. Komisja przyjęła komunikat ( 2 ), 
w którym zawarte są wskazówki dotyczące sposobów poprawy 
przestrzegania zobowiązań fiskalnych oraz ograniczenia 
oszustw podatkowych i uchylania się od opodatkowania. 
W niniejszym komunikacie Komisja planowała przedstawienie 
planu działania na rzecz konsolidacji zwalczania oszustw podat
kowych i uchylania się od opodatkowania. 

2.4 W grudniu 2012 r. Komisja przedstawiła rzeczony plan 
działania, który zawiera ostatnio podjęte inicjatywy oraz nowe 
środki, które mogą być wprowadzone w krótszej lub dłuższej 
perspektywie czasowej. Planowi temu towarzyszy zalecenie 
Komisji dotyczące środków mających zachęcać kraje trzecie 
do stosowania minimalnych standardów dobrego zarządzania 
w sprawach podatkowych ( 3 ) oraz zalecenie Komisji w sprawie 
agresywnego planowania podatkowego ( 4 ). 

3. Uwagi ogólne 

3.1 EKES opowiada się za planem przedstawionym przez 
Komisję i popiera jej wysiłki na rzecz znalezienia konkretnych 
rozwiązań w celu zmniejszenia oszustw podatkowych i uchy
lania się od opodatkowania ( 5 ). Jednakże Komitet wyraża swój 
sceptycyzm odnoszący się do realizacji niektórych z zapropono
wanych środków, biorąc pod uwagę istniejące między 
państwami członkowskimi liczne różnice, które powodują, że 
decyzje na szczeblu Rady są podejmowane powoli. Ponadto 
zmniejszenie w większości państw członkowskich zasobów 
finansowych i kadrowych w organach podatkowych ( 6 ) 
z powodu wprowadzanych w ostatnich latach oszczędności, 
stanowi główną przeszkodę we wprowadzeniu w życie tych 
nowych środków. Prawdziwy postęp możliwy jest jedynie 
wówczas, jeśli państwa członkowskie zwrócą większą uwagę 
na zwiększenie skuteczności służb podatkowych, w oparciu 
o wystarczające zasoby ludzkie i finansowe, i zapewnią ich 
lepszą koordynację. 

3.2 Przyczyną istotnej części strat w systemie ściągania 
podatków generowanej przez szarą strefę gospodarki jest agre
sywne planowanie podatkowe. Komisja przyznaje, że w tych 
praktykach wykorzystuje się niespójności między systemami 
podatkowymi dwóch lub większej liczby państw członkow
skich. O ile w skali światowej takie działanie jest uznawane 
za uprawnione, stanowi ono pogwałcenie zasady społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw. EKES uważa, że agresywne 
planowanie podatkowe, powodując erozję podstawy opodatko
wania, a w konsekwencji zmuszając państwa członkowskie do 
podnoszenia poziomu opodatkowania, stanowi samo w sobie 
praktykę niemoralną, która poważnie wpływa na funkcjono
wanie rynku wewnętrznego, zniechęcając do prawidłowej
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( 1 ) COM(2012) 351 final, s. 2. 

( 2 ) COM(2012) 351 final. 
( 3 ) C(2012) 8805 final. 
( 4 ) C(2012) 8806 final. 
( 5 ) Komitet wielokrotnie wypowiadał się za środkami na rzecz ograni

czenia oszustw podatkowych i uchylania się od opodatkowania: zob. 
Dz.U. C 11 z 15.1.2013, s. 31, Dz.U. C 347 z 18.12.2010, s. 73 
oraz Dz.U. C 255 z 22.9.2010, s. 61. 

( 6 ) "Impact of austerity on jobs in tax services and the fight against tax 
fraud and avoidance in EU-27 + Norway" [„Wpływ oszczędności na 
zatrudnienie w służbach podatkowych i zwalczanie i unikanie 
oszustw podatkowych w państwach UE-27 i Norwegii”], sprawoz
danie zlecone przez Europejską Federację Związków Zawodowych 
Służb Publicznych (EPSU) Departamentowi Badań Rynku Pracy 
(Labour Research Department Lionel Fulton http://www.lrd.org.uk/), 
marzec 2013 r.

http://www.lrd.org.uk/


konkurencji między przedsiębiorstwami ogólnie, a zwłaszcza 
między małymi i średnimi przedsiębiorstwami, a także burzy 
sprawiedliwość systemu podatkowego wobec podatników. 

3.3 EKES z zadowoleniem przyjmuje zalecenie Komisji doty
czące agresywnego planowania podatkowego, ale ocenia, że 
zaproponowane środki na rzecz zwalczania tego procederu są 
niewystarczające. Biorąc pod uwagę złożony charakter tego 
zjawiska (agresywnego planowania podatkowego), stosowanie 
w umowach między państwami członkowskimi ogólnego prze
pisu o zwalczaniu nadużyć i definicji „sztucznych” dwustron
nych porozumień może się okazać trudne. EKES ocenia też, że 
zaproponowane środki przyniosą państwom członkowskim 
więcej problemów przy ich wprowadzaniu, niż gdyby natych
miast zaprzestano stosowania takich umów, zwłaszcza tych, 
które dotyczą jurysdykcji uważanych za raje podatkowe lub 
nieprzestrzegających minimalnych norm w zakresie dobrych 
rządów w dziedzinie opodatkowania. 

3.4 Komisja proponuje państwom członkowskim przyjęcie 
zespołu kryteriów pozwalających zidentyfikować państwo 
trzecie nieprzestrzegające norm minimalnych w zakresie 
dobrych rządów w dziedzinie opodatkowania i wpisać takie 
państwo na czarną listę. EKES zwraca uwagę na fakt, że 
niniejszy środek musi obejmować także obszary należące do 
państw członkowskich i przedsiębiorstwa, które kontynuowa 
łyby prowadzenie transakcji z jednostkami znajdującymi się 
na terenie takiego terytorium. 

3.5 Komisja zaproponowała zmiany do niektórych dyrek
tyw ( 7 ) w celu uzupełnienia braków, które mogłyby zachęcać 
do oszustw podatkowych i uchylania się od płacenia podatków. 
Ponadto Komisja wniosła do Rady o udzielenie jej pełnomoc
nictwa do przeprowadzenia negocjacji porozumień w dziedzinie 
współpracy podatkowej i zwalczania oszustw z czterema 
ościennymi państwami trzecimi oraz do podpisania projektu 
umowy między UE i państwami członkowskimi z jednej strony 
a Lichtensteinem z drugiej strony. EKES zaleca, aby Rada 
uwzględniła jego propozycje jak najszybciej, gdyż te środki 
mogą się okazać niezwykle użyteczne do walki z oszustwami 
podatkowymi i uchylaniem się od płacenia podatków. 

3.6 Zdaniem EKES-u Komisja i państwa członkowskie 
w ramach realizacji planu działania powinny kontynuować 
zadanie polegające na uproszczeniu i ujednoliceniu istniejących 
ram prawnych, zarówno na poziomie europejskim, jak i na 
poziomie poszczególnych państw. Uproszczone i bardziej zhar
monizowane ramy prawne w dziedzinie opodatkowania, które 
zagwarantują sprawiedliwe opodatkowanie, uzupełnione 
o nowoczesne narzędzia informatyczne w celu weryfikacji, 
kontroli i wymiany danych oraz dobrze wyszkolony personel 
pozwoliłyby znacząco zmniejszyć możliwość popełniania 
oszustw podatkowych i uchylania się od opodatkowania. 
Pozwoliłoby to na zmniejszenie obciążenia administracyjnego 
i podatkowego zarówno w odniesieniu do przedsiębiorstw, jak 
i obywateli, oraz przełożyłoby się na bezpośrednie korzyści 
w kontekście dochodów państwowych. 

3.7 EKES zaleca Komisji, Radzie i Parlamentowi Europej
skiemu zniechęcać państwa członkowskie do utrzymywania 
między sobą dużych różnic w poziomie opodatkowania, 

bezpośredniego lub pośredniego, ponieważ sprzyja to konku
rencji podatkowej. Jednocześnie EKES zwraca uwagę na 
bezpośrednie powiązanie między poziomem opodatkowania 
a unikaniem płacenia podatków. Skuteczne zwalczanie oszustw 
podatkowych i uchylania się od płacenia podatków, a także 
agresywnego planowania podatkowego może doprowadzić do 
zmniejszenia ogólnego poziomu opodatkowania, z korzyścią 
dla wszystkich podatników. 

4. Uwagi szczegółowe 

4.1 Komisja przyznaje, że, ze względu na swobody przysłu
gujące przedsiębiorstwom działającym w obszarze rynku 
wewnętrznego, mogą one zawierać umowy z jurysdykcjami 
uważanymi za raje podatkowe, wykorzystując do tego celu 
państwa członkowskie o najsłabiej rozwiniętych systemach 
sankcji. Zjawisko takie powoduje erozję podstawy opodatko
wania państw członkowskich i zakłóca warunki prawidłowej 
konkurencji między przedsiębiorstwami ogólnie, a zwłaszcza 
między małymi i średnimi przedsiębiorstwami, zniekształcając 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego. EKES zachęca Komisję 
i państwa członkowskie do wpisywania na czarną listę przed
siębiorstw, które prowadzą tego typu praktyki. Oprócz środków 
stosowanych na poziomie krajowym, państwa członkowskie 
powinny przewidzieć takie kroki jak zawieszenie praw tych 
przedsiębiorstw do przystępowania do ogłoszeń o przetargach 
publicznych albo odmowę przyznania pomocy państwa – 
w przypadku, gdy o nią wystąpią. 

4.2 Zgodnie z oceną Komisji agresywne planowanie podat
kowe powoduje połowę rejestrowanych przez państwa człon
kowskie strat wynikających z działań w szarej strefie gospo
darki. Zdaniem EKES-u środki zaproponowane przez Komisję 
w celu zwalczania tych działań są niewystarczające ( 8 ), dlatego 
zaleca ich doprecyzowanie poprzez skonkretyzowanie sformu 
łowania ogólnego przepisu dotyczącego zwalczania nadużyć 
oraz definicji „sztucznych” porozumień. W ten sposób państwa 
członkowskie będą mogły szybko przystąpić do realizacji tych 
wytycznych, unikając tworzenia skomplikowanych sytuacji na 
poziomie prawnym, w przypadkach sporów związanych z agre
sywnym planowaniem podatkowym. 

4.3 EKES ocenia, że propozycja Komisji dotycząca stwo
rzenia platformy na rzecz dobrych rządów w dziedzinie opodat
kowania jest korzystna. Zaleca też, aby Komisja włączyła do 
uczestnictwa w tej platformie partnerów społecznych, szcze
gólnie takich, których członkami są pracownicy organów admi
nistracji finansowej dysponujący bogatym doświadczeniem 
w dziedzinie zwalczania oszustw podatkowych i uchylania się 
od opodatkowania. Należy również wyjaśnić, w jaki sposób 
platforma będzie współpracować z innymi strukturami, które 
działają w dziedzinie podatkowej na poziomie europejskim. 

4.4 W ramach koordynowanych przez OECD negocjacji nad 
kodeksem postępowania w zakresie opodatkowania przedsię
biorstw, Komisja zaproponowała, że podejmie działania na 
rzecz wycofania z obowiązujących dyrektyw przepisów, które 
– w pewnych sytuacjach – dają możliwość agresywnego plano
wania podatkowego lub nie pozwalają wprowadzić odpowied
nich rozwiązań, zezwalając na podwójny brak opodatkowania. 
EKES z zadowoleniem przyjmuje niniejszą inicjatywę Komisji 
i zaleca jak najszybsze podjęcie tych działań.
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( 7 ) COM(2008) 727 final – 2008/0215 (CNS); COM(2012) 428 final – 
2012/0205 (CNS). ( 8 ) C(2012) 8806 final.



4.5 Komisja proponuje pogłębienie prac nad specjalnymi 
systemami podatkowymi dla osób pracujących za granicą oraz 
osób o wysokim statusie finansowym, gdyż ma to negatywny 
wpływ na funkcjonowanie rynku wewnętrznego oraz powoduje 
zmniejszenie ogólnych przychodów z tytułu opodatkowania. 
EKES zachęca państwa członkowskie do zniesienia tych specjal
nych systemów podatkowych. EKES ponawia ponadto swoje 
wezwanie (już sformułowane w innych opiniach ( 9 ) skierowa
nych do instytucji UE) do przyjęcia środków zapobiegających 
nadużywaniu „zasady siedziby”, które polega na nadawaniu 
fikcyjnego statusu zamieszkania lub własności, co umożliwia 
właścicielom spółek holdingowych nieprowadzących żadnej 
działalności lub przedsiębiorstw działających na zasadzie 
„skrzynki pocztowej” niepłacenie podatków w kraju zamieszka
nia. 

4.6 EKES wyraża zadowolenie z uruchomienia portalu „TIN 
on EUROPA”. Ten instrument pozwala każdej osobie trzeciej, 
zwłaszcza instytucjom finansowym, szybką, łatwą i prawidłową 
identyfikację i rejestrację numerów TIN (TIN – tax identification 
number; [numer identyfikacji podatkowej, NIP]). Ponadto 
niniejszy portal może przyczynić się do skuteczniejszej automa
tycznej wymiany informacji. Uwzględniając decyzję Komisji 
dotyczącą przeanalizowania możliwości wprowadzenia europej
skiego systemu TIN, EKES ponawia już sformułowaną w wielu 
swoich opiniach prośbę do państw członkowskich o zharmoni
zowanie systemu opodatkowania pośredniego. EKES zachęca 
Komisję do sporządzenia wniosków w tej dziedzinie. Takie 
ujednolicenie, równolegle do wprowadzenia europejskiego 
systemu TIN, pozwoliłoby znacząco zmniejszyć oszustwa 
podatkowe typu „znikający podmiot gospodarczy”, ponieważ 
taki instrument w przyszłości mógłby stać się uniwersalnym 
identyfikatorem podatnika w odniesieniu do wszystkich 
rodzajów podatków. 

4.7 Komisja rozpoczęła prace nad normalizacją formularzy 
w celu wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania. Opra
cowano aplikację informatyczną do administrowania tymi stan
dardowymi formularzami we wszystkich językach UE, która 
została udostępniona w dniu 1 stycznia 2013 r. EKES docenia 
fakt, że ten nowy format może odegrać ważną rolę we współ
pracy administracyjnej między państwami członkowskimi 
w dziedzinie opodatkowania, zwłaszcza wówczas, gdy rozwój 
systemu informatycznego pozwoli na automatyczną wymianę 
informacji. 

4.8 EKES szczególnie docenia decyzję Komisji dotyczącą 
przeglądu dyrektywy w sprawie spółek dominujących i spółek 
zależnych oraz przeanalizowania przepisów w sprawie zapobie
gania nadużyciom zawartych w innych dyrektywach. Ten prze
gląd jest niezbędny, aby zapewnić realizację zalecenia Komisji 
w sprawie agresywnego planowania podatkowego. EKES zaleca 
państwom członkowskim, by poparły wysiłki Komisji, co 
pozwoli na przeprowadzenie tego przeglądu w odpowiednim 
terminie. W ramach tego przeglądu należy zobowiązać przed
siębiorstwa międzynarodowe do prowadzenia oddzielnych 
systemów księgowości w każdym z państw, w których 
prowadzą działalność, oraz do wyszczególnienia osiągniętej 
wielkości produkcji oraz zysków. Przedstawienie danych księgo
wych w tej formie ułatwiłoby zidentyfikowanie przedsiębiorstw, 
które nadużywają cen transferowych lub propagują agresywne 

planowanie podatkowe. EKES zaleca również ustanowienie 
przepisów dotyczących opodatkowania zysków przedsiębiorstw 
w oparciu o zestaw wspólnych zasad. 

4.9 EKES popiera wysiłki Komisji na rzecz wprowadzenia 
narzędzi informatycznych opracowanych przez UE na forum 
OECD. Jeśli OECD zatwierdziłaby opracowane przez UE formu
larze elektroniczne służące spontanicznej wymianie informacji 
oraz przekazywaniu informacji zwrotnej w dziedzinie podatków 
bezpośrednich, to stanowiłyby one niezwykle użyteczne narzę
dzia zwalczania poważnych przypadków oszustw lub uchylania 
się od opodatkowania. 

4.10 Komisja proponuje opracowanie kodeksu podatnika 
europejskiego, w którym przedstawione zostaną najlepsze prak
tyki istniejące w państwach członkowskich w celu zwiększenia 
zaufania między administracjami podatkowymi i podatnikami, 
tak by zapewnić przejrzystość praw i obowiązków podatników 
oraz położyć nacisk na podejście skierowane na usługi. EKES 
zwraca uwagę na fakt, że uproszczenie systemów podatkowych 
mogłoby zmniejszyć obciążenia administracyjne spoczywające 
na podatnikach i przedsiębiorstwach, i zapewniłoby wzrost 
poziomu ich zaufania. Państwa członkowskie powinny przewi
dzieć zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla dobrych 
podatników, zarówno osób fizycznych, jak i przedsiębiorstw, 
i wzrost obciążeń dla tych, którzy naruszają prawo. Generalnie 
wiadomo, że to przede wszystkim wielkie korporacje transnaro
dowe mają na sumieniu działania związane z agresywnym 
planowaniem podatkowym. 

4.11 Komisja zaleca państwom członkowskim propagowanie 
koncepcji punktów kompleksowej obsługi, które pozwolą na 
przekazywanie podatnikom, w tym podatnikom niebędącym 
rezydentami, informacji na temat wszystkich rodzajów podat
ków. EKES popiera propozycję Komisji i ocenia, że taka inicja
tywa pozwoli usunąć część przeszkód, które piętrzą się przed 
płatnikami prowadzącymi działalność transgraniczną. Ponadto 
poprzez centralizację danych z punktów kompleksowej obsługi 
we wszystkich państwach członkowskich Komisja będzie 
w stanie zbudować europejski portal internetowy poświęcony 
podatkom na wzór sieci e-Justice. 

4.12 Komisja proponuje, by w oparciu o zebrane doświad
czenie Eurofisc w zakresie zwalczania oszustw związanych 
z VAT, dzięki szybkiej wymianie informacji, ta sieć została 
poszerzona w przyszłości o dane dotyczące podatków 
bezpośrednich. Zdaniem EKES-u rozszerzenie Eurofisc-u na 
dziedzinę podatków bezpośrednich pozwoli uzupełnić zestaw 
instrumentów zwalczania oszustw podatkowych, uchylania się 
od podatków oraz agresywnego planowania podatkowego 
istniejących w chwili obecnej w UE. 

4.13 EKES popiera pomysł ujednolicenia definicji pewnych 
rodzajów przestępstw podatkowych i sankcji administracyjnych 
i karnych z nimi związanych w odniesieniu do wszystkich 
rodzajów podatków. Utworzenie takiego ujednolicenia pozwo
liłoby zniechęcić przedsiębiorstwa do wykorzystywania obecnej 
sytuacji w celu prowadzenia działalności w państwach człon
kowskich, które mają najsłabiej rozwinięte systemy sankcji. 
Komisja zaproponowała dokonanie analizy, czy takie ujednoli
cenie jest korzystne.
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4.14 Komisja w komunikacie z czerwca 2012 r. przedstawiła pewną liczbę możliwych do podjęcia 
działań, których Rada nie uznała za priorytetowe. Zdaniem EKES-u zapewnienie bezpośredniego dostępu 
do krajowych baz danych w zakresie podatków bezpośrednich – jedna z propozycji Komisji – stanowiłoby 
jeden z najsilniejszych instrumentów oddanych do dyspozycji państw członkowskich w celu zwalczania 
oszustw podatkowych i uchylania się od opodatkowania. Komisja proponuje więc ocenę możliwości wpro
wadzenia jednolitego instrumentu prawnego na potrzeby współpracy administracyjnej w dziedzinie wszyst
kich rodzajów podatków. EKES popiera niniejsze propozycje Komisji, jako że mogą one przyczynić się do 
zwiększenia skuteczności zwalczania oszustw podatkowych i uchylania się od opodatkowania. 

Bruksela, 17 kwietnia 2013 r. 

Przewodniczący 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 

Henri MALOSSE
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